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Notulen Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Hondsgemet

Datum : maandag 9 februari 2009

Vergadering nr. : 2

Aanwezigen : bijgehouden op een presentielijst

Verslag naar : per e-mail naar de aanwezigen en afwezigen

Bijlagen: ▪ PowerPoint presentatie behorende bij de 2
e

vergadering.

▪ Memo beveiliging.

▪ Exploitatiebegroting Coöperatieve Vereniging Hondsgemet.

nr. onderwerp

1 Adrie van Kessel opent de vergadering.

In dit verslag worden enkel besluiten en actiepunten vastgelegd.

2 Financiële stand van zaken

 Ton Rutten presenteert de cijfers van 2008.

 Vervolgens worden 2 scenario’s voor de begroting van 2009 gepresenteerd. Het definitief scenario moet

nog bepaald worden.

 Er worden door de leden geen opmerkingen gemaakt over de cijfers van 2008 en de begroting van 2009.

 ACTIEPUNT: De begroting van 2009 zal worden verspreid zodra deze geheel gereed is.

 Bij de eerste factuur die men krijgt zit een machtigingsformulier voor automatische incasso. Het verzoek is

om deze te accepteren, dat scheelt in de administratiekosten.

3 Glasvezel netwerk

Chris Hendriks van Snow vertelt over zijn ervaring met het glasvezelnetwerk.

Bij meerdere leden blijkt nog steeds drempelvrees te zijn om over te stappen naar glasvezel terwijl er door

meerdere leden wordt aangegeven dat deze voordelen er zeker zijn.

AANBIEDING: Plan Effect biedt aan om hun ervaring te vertellen aan de leden die daar behoefte aan hebben

en tevens om te helpen bij de aanvraag omdat dit de eerste keer wat uitzoekwerk vergt en zij weten de weg

inmiddels. Plan Effect is erg tevreden nu alles functioneert, er zijn geen storingen en ze kunnen laten zien wat

ze besparen op de kosten.

4 BEWEGWIJZERING

Paul van Bergen van J.C. van Kessel vertelt over het ontwerp voor de bewegwijzering naar en op

industrieterrein Hondsgemet (zie PowerPoint presentatie).

Er is door een extern gespecialiseerd bureau onderzoek gedaan naar de reeds bestaande bewegwijzeringen in

de regio en vervolgens hebben zij een plan samengesteld.

De leden gaan akkoord met het plan. De uitvoering zal op worden gestart.

5 BEVEILIGING

Paul van Bergen van J.C. van Kessel vertelt.

Diverse leveranciers hebben advies gegeven en een aanbieding gemaakt. Uiteindelijk is Heras naar voren

gekomen met het meest aantrekkelijke plan, zie de PowerPoint presentatie.

De leden kunnen nog geen besluit nemen over de 2 geboden opties, de variant Elzenhof en variant



Pagina 2/2

Plettenburglaan. Op korte termijn zal daarom een nader uitgewerkt schriftelijk voorstel volgen met als doel dat

de realisatie rond de bouwvak van 2009 plaats vindt.

6 DIENSTEN

Wim van de Haak vertelt.

Volgens Wim is er een inkoop voordeel te behalen van 15 tot 20% indien we diensten gezamenlijk inkopen.

Hij doelt hier o.a. op de volgende gebieden:

 Glasvezel > telefonie, internet, backup, hosting, beveiliging

 Energie

 Verzekeringen

 Afvalverwerking

Op dit moment wordt er door geen van de leden aangeboden om een onderdeel op te pakken.

ACTIEPUNT: wie van de leden wil een of meerdere onderdelen aanbesteden? Gegadigden kunnen zich

aanmelden via het e-mail adres op de website www.hondsgemet.info

7 WEBSITE

Adrie van Kessel verteld dat de communicatie naar de leden hoofdzakelijk via de website gaat en niet per post.

Suggestie vanuit de zaal: een overzicht op de website toevoegen waaraan je kunt zien wanneer zaken zijn

toegevoegd aan de website. > Er wordt bekeken hoe dit het beste gerealiseerd kan worden.

8 RONDVRAAG

 Tip aan het bestuur: een info pakket voor nieuwe eigenaren en gebruikers samenstellen.

 Het strooien stop op de hoek van Plettenburg > wordt gemeld bij de gemeente (dhr. Spies).

 De straatverlichting stopt op de hoek van Plettenburg > wordt gemeld bij de gemeente (dhr. Spies).

 Verzakking in de weg bij de ingang van het terrein is gemaakt maar nog niet goed > wordt gemeld bij de

gemeente (dhr. Spies).

 Opleggers staan geparkeerd bij de ingang van het terrein > dit is bekend bij de gemeente en er wordt al

gesproken over parkeer mogelijkheden maar er is nog geen oplossing voor bedacht > het staat op de

agenda.

 Klopt het dat het glasvezelnetwerk nog niet stabiel is? > de huidige gebruikers hebben hier geen last van.

 Aan alle leden: iedereen wordt verzocht om zelf op te letten dat er geen wildgroei aan verschillende borden

ontstaat want dat ziet er zo rommelig uit. Er wordt afgesproken dat deze tijdelijke borden geen

reclameborden mogen zijn maar bewegwijzering > Binnenkort is de bewegwijzering gerealiseerd is.

 De € 45,- per maand voor belichting glasvezel wordt alleen doorbelast als je glasvezel afneemt.

9 Herinnering: de verslagen, de bijlagen en alle overige informatie is te vindenop de website van de vereniging:

www.hondsgemet.info

10 Een datum voor de volgende vergadering is nog niet bepaald. Ter zijner tijd zal er een uitnodiging worden

gestuurd.

De volgende vergadering zal wat vroeger, om 19:30 uur starten.

http://www.hondsgemet.info/
http://www.hondsgemet.info/

